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  محتويات الشريط :

النووي  - 1 دة السلف ك ة عقي ى مخالف رجم عل ه ال يت ما رأيكم فيمن يقول إن
  ) 00:00:55وابن حجر وابن حزم والسيد قطب وحسن البنا . ( 

  ) 00:08:02تكلم الشيخ على : ( من هو المبتدع ومن هو الكافر ) . (  - 2
ان - 3 لف ك ل صحيح أن الس ل ه ن أه ه م ى الشخص بأن ون عل وا ال يحكم

داع إال  ه باإلبت ذلك ال يحكمون علي السنة إال إذا اتصف بصفات أهل السنة و ك
  ) 00:27:39إذا أتي بما يُبَدَّع به أو أثنى على أهل البدع ؟.. ( 

  ) 00:35:07تكلم على هجر الفاسق . (  - 4
لدعوة بالتي هي أحسن . ( تكلم على حديث : ( بدأ الدين غريباً ...) . وا - 5

00:37:04 (  
ي حسن ) . (  - 6 هل الترحم على المبتدعة يعتبر ثناء عليهم ؟.. ( سأله عل

00:38:09 (  
هل يخرج من ابتدع بدعة مكفرة أو بدعة غير مكفرة من أهل السنة ؟..  - 7
 )00:46:05 (  

التراب - 8 دين ك ة ال وا خدم دع وإن زعم ل الب ى أه اء عل وز الثن ل يج ي ه
  ) 01:00:15وغيره  ؟.. ( 

ان ال يمكن ؟.. وهل  - 9 ذا الزم دع في ه ال إن هجر المبت ا يق هل صحيح م
  ) 01:02:02يمكن هجر المبتدع في بيئة أغلب من فيها أهل سنة ؟.. ( 

هل يلزم مع إقامة الحجة على المبتدع والفاسق االقناع وإزالة الشبهة  - 10
  ) 01:07:05للحكم عليه  ؟.. ( 

رق اإلسالمية ؟.. (  - 11 ن الف غ م ة التبلي لمون و جماع وان المس ل اإلخ ه
01:07:48 (  
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النووي  - 1 دة السلف ك ة عقي ى مخالف رجم عل ه ال يت ما رأيكم فيمن يقول إن

  ) 00:00:55حسن البنا . ( وابن حجر وابن حزم والسيد قطب و



ائل: المين، والصالة والسالم  الس د هلل رب الع رحيم، الحم رحمن ال م هللا ال بس
  على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ه  يكم لتوجي المجيء إل ارات ب باب اإلم ي ش د كلفن يخ فق يلة الش د: فض ا بع أم
  مجموعة من األسئلة المهمة التي تُفيد إن شاء هللا األمة.

النووي م دَة السلَف ك الَف عقي م على من خ ا قولُُكم يا شيخ فيمن يقول: ال يُتََرحَّ
ب، ، وابن حَجر، وابن حزم، وابن الجوزي وغيرهم ومن المعاصرين: سيد قُْط

وحسن البنا، مع أنُّكم تعلُمون ما عند البنا في (مذكرات الدعوة والداعية)، وعند 
  (في ظالل القرآن). سيد قطب
ائزة لكل نح الشيخ: ة ج دَُعاء بالرحم َرْح ال ارة أْص ُن نَعتِقد أّن الرحمة، أو بعب

َمةٌ على كّلِ كافِر.   ُمسِلم، وُمَحرَّ
ع على اعتقاد يَقُوم لنفسه الشخص، فمن كان يرى أّن هؤالء  فالجواب هذا يَتَفَرَّ
ا  ِرف ِمّم الجواب ُع لمون، ف م مس رى أنه وا في السؤال وفي أمثالهم، ي الذين ُسمُّ

  بَق أنّه تَُجوز الدعاء لهم بالرحمة وبالمغفرة.سَ 
ُروا في السؤال،  -ال َسَمَح هللا  -وَمن كان يرى  ذين ذُِك لمين ال أّن هؤالء المس

ى  َمت عل د ُحّرِ ة ق يهم، ألّن الرحم م عل َرحُّ هم ليسوا من المسلمين، فال يجوز الت
  الكافرين.

  هذا هو الجواب بالنسبة لما جاء في السؤال.
انوا ال  ل:السائ م ك نهج السلف أنّه ون: أّن من م م يقول ا شيخ ه إي نعم، لكن ي

  يترحمون على أهل البدع.
  فبالتالي يَعُدُّون هؤالء الذين ذُكروا في السؤال من أهل البدع.

  فهم من هذا الباب ال يترحمون عليهم.
  نحن اآلن قُلنا كلمة، الرحمة تجوز لكل مسلم، وال تجوز للكافر. الشيخ:

  هذا الكالم صحيح أم ال ؟.هل 
  صحيح. السائل:
  إن كان صحيحاً، السؤال الثاني غير َواِرد. الشيخ:

ُق  ذين يُطِل ؤالء ال ى ه لّى عل ة َواِردة أالّ يُص ر صحيح، فالمناقش ان غي وإن ك
  عليهم بعضهم أنّهم من أهل البدعة.

  أالّ يُصلّى عليه صالة المسلمين ؟..
ّرٍ وِمن عقائِد السلف التي تََوار ّلِ بَ لّى وراَء ك ه يُص ا الخلف عن السلف أنّ ثه

  وفَاِجر، ويَُصلّى على كّلِ بَّرٍ وفَاِجر، أّما الكافِر فال يَُصلّى عليه.



لّى  ْل يَُص دَع، ه م من أهل البِ اني حولَهم، أنّه ذين داَر السؤال الث إذًا هؤالء ال
  عليهم، أْم ال يَُصلّى عليهم ؟.

  قاش إالّ إذا اْضُطِرْرُت إليه.ال أُِريدُ أْن أدُخَل في نِ 
فإْن كاَن الجواب بأنّهم يَُصلّى عليهم، انتهى الموضوع، ولْم يبَق للسؤال الثاني 

  محلٌّ ِمن اإلعَراب كَما يقُول النحويُّون.
  وإالّ فمَجاُل البْحث مْفتُوٌح وَواِرد.

  طيّب، والذي يقول يا شيخ ال يَُصلّى عليه ؟. السائل:
  اب عليه ؟.فكيف يكون الجو

  ما ُهو الدليل ؟. الشيخ:
دع  السائل: ين الفسق والفجور، وأهل الب ق ب ّرِ ثالً: يُفَ ول م يستدل بالسلف، يق

  الذين يبتدعون في الدين.
دع، وال يُجالسونهم،  يعني: هناك ِمن السلف من كانوا ال يُصلُّون على أهل الب

  وال يشاركونهم.
  فِمن هذا الباب هو يقول هذا الشيء.

  ِحْدَت، انتبِه، ماذَا كان السؤال ؟. شيخ:ال
  عن الصالة. السائل:
يخ: ان  الش واب، ك ر ج ي غي واب ف َت الج ك أَطل د، ألنّ ك أْن تَحي قَّ ل ال، وُح

  السؤال: ما هو الدليل ؟.
  نعم. السائل:
لّى  الشيخ: ه ال يُص ول: إن دّليل. أي من يقُ أنَت ذكرَت الدّعَوة، والدّعَوة غير ال

  لمبتدع، ما هو الدليل ؟.على المسلم ا
  هو ما عنده دليل، فقط يستدل بفعل السلف. السائل:
  أهو الدليل فعل السلف ؟. الشيخ:
  هكذا يقول. السائل:
  طيب، أين هذا الدليل ؟. الشيخ:
  هو ما يذكر دائماً الكالم يكون عام. السائل:
ا، أو الشيخ: ذنب م اطعون بعض األشخاص ل انوا يق يس ك لف، أل ب، الّس  طي

  هم ؟.ودعة ما ؟. هل معنى ذلك أنهم كفّرلب
  ال. السائل:
  طيّب، ال. الشيخ:

  إذًا حكُموا بإسالمه ؟.



  نعم. السائل:
دنا  الشيخ: ا عن ي م دنا وسط، يعن ا في عن افر، م لم وك ين مس رق ب دنا ف ما عن

افر  ا ك لمين، وإّم كالمعتزلة منزلة بين المنزلتين، إّما مسلم، فَيُعاَمل معاملة المس
  عاَمل معاملة الكافرين.فيُ 

لّون  انوا يُص ا ك د دعوى، أْي أّن السلف م رَّ ذه ُمَج ك ه ارك هللا في ثّم يا أخي ب
وم في أذهان  د دعوى تقُ ذه ُمجرَّ ّل المبتدعة، ه ى ك ة المبتدعة، وعل على عام
ة  ر مقرون ة غي اس، وبعاطف ائل بحَم ذين يأخذون المس ين، ال اس الطَّيِّب بعض الن

  ائم على قال هللا قال رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم .بالعلم الصحيح الق
  فأنا قدمُت لَك حقيقة ال يختلف فيها اثنان، وهي: إّما مسلم، وإّما كافر.

ن،  ل، ويُكفَّ ث، ويُغَس َوّرِ ث، ويُ ورَّ ه، ويُ لّى علي أنُه يَُص ان ش ا ك لم مهم فالمس
  ويُدفَن في مقابر المسلمين.
  ودُفَِن في قبور الكافرين. اةالنو وإْن لم يكن مسلماً نُبِذ نَبذ

ما في عندنا شيء وسط، لكن إْن لْم يَُصّلِ ُمَصّلٍ ما، أو عالم ما على مسلم ما، 
د ال  ة ق ى حكم ي إل ه يرِم فذلك ال يعني أّن الصالة عليه ال تَُجوز، وإنّما يعني أنّ

يئاً من ذكر ش ك ت دّ أنّ ي الب ل األحاديث الت ي تتحقّق هذه الحكمة بغيره، مث ا، الت ه
ي بعضها: الم ف ه الس ول علي ول الرس اِحبُِكم  «يق ى ص لّوا عل لّى ، »ص ا ص م

  الرسول عليه.
َع  اِلم السلفي إذا امتنَ ْم، أْم الع لٍم أََه ى ُمس تُرى آلرسول الُمْمتَنِع عِن الصالة عل

  ِمن الصالة على مسلم أََهْم ؟.
  قُْل لي ما هَو األَهْم ؟.

  عليه وسلم . ترك النبي  صلى هللا السائل:
حسناً، فإذا كان ترُك الرسول الصالة على مسلم، ال يدُلُّ على أّن تركهُ  الشيخ:

  الصالةَ عليه، أنّهُ ال يُجوز الصالة عليه.
فمن باب أْولى حينئذ ترُك عاِلم من علَماء الّسلف الصالة على مسلم مبتدع أنّه 

  ال يَُصلّى عليه. هال يدلُّ على أنْ 
ّم إْن دلَّ أنّ ة ث ه بالرحم دَعى ل ه ال يُ ك أنّ ى ذل ل معن ه، فه لَّى علي ه ال يَُص

  والمغفرة، ما دام أننا نعتقد أنّه مسلم ؟.
لمين بسبب  ى بعض المس لف عن الصالة عل اع بعض الّس إذاً باختصار امتن
بدعة لهم، فذلك ال ينفي شرعية الصالة على كل مسلم، ألّن هذا من باب الزجر 

يس  والتأديب ألمثاله، كما ه، ول ّلِ علي م يَُص فعل الرسول عليه السالم في الذي ل
  له ذنٌب إالّ أنّه مات وعليه دَْين، والغال من الغنيمة، ونحو ذلك.



  فإذاً هذا االمتناع، أي امتناع الرسول أهم ِمن امتناع بعض الّسلف.
  فهذا وذاك ال يدالن على أنّه ال يجوز الصالة على المسلم المبتدع.

  ) 00:08:02شيخ على : ( من هو المبتدع ومن هو الكافر ) . ( تكلم ال - 2
ا يجب أْن  اً كم دع، تَمام ِرف من هو الُمبت ثّم هنا ال بد من بحث، يجب أْن نَع

  نعرف من هو الكافر.
فهنا سؤال كما يقولون اليوم يَطَرُح نفَسه: هْل كلُّ َمن َوقََع في الُكْفِر َوقَع الُكْفُر 

  عليه ؟.
  َمن َوقَع في البِدَعِة َوقَعَْت البدعة عليه ؟. وكذلَك كلُّ 

  أم األمر ليس كذلك ؟.
ن  دّ ِم إذا كان الجواب ليس كذلك، نمِضي في الموضوع، وإْن كان خافِياً فال ب

  بيانِه.
  أُعيد المسألة بشيء ِمن التَّفِصيل:

  ما هي البِدعة ؟.
ا هي األْمُر الحاِدث على ِخالف ُسنَّة النبي صلّى هللا عل دُ به لّم يُِري ه وس ه وآل ي

باً إلى هللا تبارك وتعالى.   صاحبها أْن يزدادَ تَقَرُّ
  فهْل كلُّ من ابتدَع بدعةً يكون ُمبتِدعاً ؟.

  أُِريدُ أْن أْسَمَع الجواب باختصار: ال، بلى.
  ال. السائل:
  إذاً َمن ُهو الُمبتَدع ؟. الشيخ:
ة، ويُِصرُّ ب السائل:   عد ذلك على البدعة.الذي تُقام عليه الُحجَّ
يخ: ْت  الش ل أُقيَم يهم، ه م عل َرحَّ نهم ال يُتَ ن ع ول نح ذين نق ؤالء ال ناً، فه حس

ة عليهم ؟.   الُحجَّ
  أنا أقوُل ِمن عندي: هللا أعلم.

  أّما أنَت ماذا تَقُول ؟.
  أقوُل كما قلَت يا شيخ. السائل:
  م، أِم الُكفر ؟.جزاَك هللا خيراً، إذاً ما هو األصل في هؤالء ؟.اإلسال الشيخ:
  اإلسالم. السائل:
  إذاً انتََهْت القضية. طيّب، إذاً األصل أْن يُتََرّحم عليهم، أليس كذلك ؟. الشيخ:

الن، وفالن  ى ف رّحم عل ول: ال يجوز الت ذهباً، فنق وم م فال يجوز أن نتبنى الي
اذا ؟؛  ائهم. لم لمين فضالً عن خاصتهم، فضالً عن علم ة المس وفالن من عام

  وهذا تلخيص ما تقدم. بين اثنين:لسب



  السبب األول: أنّهم مسلمون.
يهم،  ة عل ت الُحجَّ ه أُقيَم م أنّ ال نعل دعين، ف انوا مبت م إن ك اني: أنّه بب الث الس

وا على ضاللهم. وا على بدعتهم، وأََصرُّ   وأَصرُّ
ك  زم، والمتمس باب الملت وم، أّن الش ة الي اء الفاحش ن األخط ول: ِم ا أقُ ذا أن له

اب والسنَّة فيما يَُظنُّ هو، يَقَُع في مخالفة الكتاب والسنّة ِمن حيُث ال يدِري، بالكت
الفوا  م خ ة، ألنه يِهم: ُمْبتَِدع ّمِ ذهبهم أْن أُس ى م ي عل قُّ ل الي يَِح عُر، وبالت وال يَْش

  الكتاب والسنّة.
دُون م ال يَتقصَّ لمون، وأنّه م مس  لكنِّي ال أُخالُف مذهبي، األصل في هؤالء أنّه

ة، وال يَُردُّون البرهان والدليل.   البدعة، وال يُكابِرون الُحجَّ
  لذلك نقول: أخطؤوا ِمن حيُث أرادوا الصواب. 

ان،  ذا الزم ائكة في ه ور الش ن األُم ر ِم ن كثي وإذا عرفنا هذه الحقيقة نََجْونا ِم
ومن ذلك جماعة الهجرة والتكفير التي كانت في مصر، وكانت نََشَرت شيئاً ِمن 

ا أ ان لن ا أيضاً، وك فكاِرها وكانت َوَصلَت إلى سوريا يوَم كنُت هناك، ثمَّ إلى هن
ة  دّعوة الباطل َك ال أثروا بتل نّة، ت اب والس لفي الكت نهج الس ى الم وان عل ا إخ هن
ي  م وف ي دُوره لُّون ف انوا يُص ة، وك ل والجمع ة، ب ع الجماع وا الصالة م وترك

  ث جلسات:بيوتهم، حتى اجتمعنا معهم وَعقَْدنا ثال
ي  ا، أعن وا من الصالة خلفن اء، وامتنع الجلسة األولى: ما بين المغرب والعش
انوا  خلفنا نحن السلفيين، وما أردُت أْن أقُوَل خلفي، ألني سأتحدَُّث عن نفسي، ك

  يقولون: نحُن نْعتَِمد على ُكتُبِك ومَع ذلك ال يَُصلُّون خلفي.
  ين هْم يُكفِّرونهم، هذا في الجلسة األولى.ألنّنا ال نَُكفِّر المسلمين الذ لماذا ؟

  في الجلسة الثانية: كانت في ُعْقِر داِرهم واستمّرت إلى نِصف الليل.
ا  ُث أذنّ ّق، حي دعوة الح تجابتهم ل ي اس ر ف دُ هلل تْظَه ائِر والحم دأَت البش ن بَ لك
ة  ذه الجلس ا، ه لُّوا خلفن ل، فص ل نصف اللي اك، قُبي لينا هن اَ الصالة وص وأقمن

  لثانية.ا
ى أذان الفجر،   سحبةأّما الجلسة الثالثة: فقد استمرت من بعد صالة العشاء إل

واحدة. وكانت الحمد هلل القاضية، وهم إلى اليوم معنا، وقد مَضى على ذلك نحو 
  اثني عشرة سنة والحمد هلل.

  فما هي إالّ ُشبُهات جاءتهم ِمن عدِم فِقِهِهم في الكتاب والسنّة.
وم ولعلّك تعلم ي راً سْهالً الي يس أم نّة ل اب والس ه في الكت ا أخاناَ خالد بأّن التَّفَقُّ

بعد أْن ُورثْنا مذاهب شتّى، وفِرق كثيرة جداً؛ في العقائد، وفي الفقه، فال يستطع 
ل  د وطوي د زمن مدي ات إالّ بع ذه الخالف الطالب الناشئ أن يُخوض في ِخَضم ه



ه  وم بالفق مى الي ا يس ة م ن دراس داً ِم ي ج ين ف ة المختلف ة أدلَّ ارن، ودراس المق
األصول وفي الفروع، وهذا في الواقع يحتاج إلى عمر مديد أوالً، ثّم إلى توفيق 
ي  ه الت ه دعوت من رب العالمين ثانياً حتّى يتمكن المسلم أن يُحقِّق هللاُ عز وجل ل

دعو في بعض ة  سنَّها لنا رسول هللا صلّى هللا عليه وآله وسلّم حينما كان ي أدعي
ك تهدي من تشاء  «صالة الليل: ك إن اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذن

  .»إلى صراط مستقيم 
ولذلك فنحن نَْنصح شبابنا الناشئ اليوم على مذهب الكتاب والسنّة بأَْن يَتَّحدوا 
ة،  ى بعض ظواهر األدل ا عل ي يبنونه وأن يترووا، وأن ال يصدروا أحكاماً يعن

ة ال ألن ليس كّل ظ ة علمي ده، وإالّ عاَش في بلبلَ لم أن يَِقف عن اهر ينبغي للمس
  نهاية لها.

ذهب أهل الحديث،  نّة، هو م اب والس ى الكت ذاهب إل أُظنَُّك تعلم أن أقرب الم
ى دون عل ديث يَعتَِم َل الح م أّن أه ك تعلَ ا وأنّ انوا ثق ة إذا ك ة المبتدع ، ةً رواي
م يحش افرين، وال في صادقين، حافظين، ومعنى هذا أنّهم ل َرة الك روهم في ُزم

ُمون عليهم.   ُزمَرة أولئك الذين ال يَتََرحَّ
الم  ّك ع ذين ال يَُش وم، وال ين الي ة الُمتَّبَِع اك في بعِض األئم بل أنَت تعلَم أنَّ هن
د  ك فق الم فاضل، ومع ذل ل وع ط، ب ذا فق يس ه لم، ول ه مس اً بأنّ الم حق مسلم، ع

ذلك خالف الكتاب والسنّة، وخالف الس ي ب ألَة، أعنِ ا َمْس ر م لف الصالح في غي
د وال  ان ال يزي أن اإليم ول: ب ذي يق مثالً: النعمان بن ثابت أبا حنيفة رحمه هللا ال
ال:  ه إذا ق ؤمن إن شاء هللا، وأنّ ا م ول: أن لم أن يق ينقص، ويقول: ال يجوز للمس

  إن شاء هللا فليس مسلماً.
ا ال شّك أّن هذا القول بدعة في الدين، أل نّة، لكن هو م نّه مخالف للكتاب والس

  أراد البدعة، هو أرادَ الحق فأخطأَه.
ولذلك ففتح هذا الباب ِمن التشكيك بعلماء المسلمين، سواء كانوا من السلف أو 

  من الخلف، ففي ذلك ُمخالَفَة ِلما عليه المسلمون.
ُسولَ  ﴿ فربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم: ِمن بَْعِد َما تَبَيََّن  َوَمن يَُشاقِِق الرَّ

يراً  ِه َما تََولَّى َونُْصِلِه َجَهنََّم َوَساءْت َمِص َّبِْع َغْيَر َسبِيِل اْلُمْؤِمنِيَن نَُولِّ لَهُ اْلُهدَى َويَت
  ].115[النساء: ﴾

يئاً ال  ا ش َق به دُ أْن أُْلِح ي أُِري ا، لكن الَف فيه ة ال ِخ ر بحقيق وأِخيراً أُِريدُ أْن أُذّكِ
  ر فيه شبابنا الناشئون في هذا العصر.يُفكِّ 

ن األحاديث: ر ِم لماً  «تلك الحقيقة هي: قولُه عليه السالم في كثي ر مس ن كفَّ َم
  .»فقد َكفَر 



  هذه حقيقة ال ريب فيها.
ذي  ان ال ه إِن ك ومعروف تفصيل هذا الحديث في بعض الروايات األخرى، أنّ

  ه، وَرَجعَت عليه.كفَّره كافِراً فقد أصاَب، وإالّ حالَْت علي
ه  د أن أُلحق ب ك صريح، لكن أُري هذا ما يحتاج إلى بحث، ألن الحديث في ذل
ِدع ،  و الُمبت دعاً، وإالّ فه لم مبت ذا المس ون ه ا أن يك لماً فإّم دَّع مس ن بَ أقول: َم ف

وا يِ ذي قلتُه لكم آنفاً، أّن شبابنا وهذا هو الواقع ال ذين وقع م ال اء، وه ْدعوا العلم بَ
ي الب ن ف ا، لك م يُحاربونه ل ه ة، ب دون البدع ون، وال يري نهم ال يعلم ة، لك دع

  يَصدُق عليهم قول من قال قديماً:
  أوردَها سعدٌ وسعدٌ ُمشتِمل ********* ما هكذاَ يا سعدُ تُوردُ اإلبِل

م ،  دُوِد ِعلِمه ي ُح نَّة ف اِب والسُّ لذلك نحُن نْنَصح شبابنا أْن يلتَِزموا العَمَل بالكت
ا وَصالحاً، وال يَ  اً، وربّم اً، وفَهم م علم ون به ن ال يُقرنُ تَطاولُوا على غيِرِهم ممَّ

الم  ي الع وم ف ا الي قالني. أْعطين ر العس ن حَج افظ اب ل الح ووي، كمث ل الن كمث
  اإلسالِمي كلُّه ِمثل الَرُجلْين َهدُوْل.

على كونِه  ودَْعَك والسيّد قُطب، هذا رجل نحُن نُِجلُّه على جهاِده، لكنّه ال يزيد
  كان كاتباً، كان أِديباً ُمنِشئاً، لكنّه لم يُكن عالماً.

  فال غرابة أْن يصدَُر منه أشياء، وأشياء، وأشياء تُخاِلف المنهج الصحيح.
ن  هُ لِم الهم، وهللا إنَّ ن حجر العسقالني وأمث ووي واب ل الن ه مث أّما َمن ذُِكر مع

  الظلم أْن يُقال عنهم إنّهم من أهل البدعة.
ا  أنا أعرف أنّهما ِمن األشاعرة، لكنهما ما قصدوا مخالفة الكتاب والسنَّة، وإنّم

  َوِهُموا، وَظنُّوا أّن ما َوِرثُوه ِمن العقيدة األشعرية، َظنُّوا شيء اثنين:
َع   ه َرَج ديماً، ألنّ ك إالّ ق ول ذل أوالً: أن اإلمام األشعري يقول ذلك، وهو ال يق

  عنه.
  صواباً، وليس بصواب. وثانياً: تََوهَُّموه

ل  - 3 ن أه ه م ى الشخص بأن ون عل انوا ال يحكم لف ك ل صحيح أن الس ه
داع إال  ه باإلبت ذلك ال يحكمون علي السنة إال إذا اتصف بصفات أهل السنة و ك

  ) 00:27:39إذا أتي بما يُبَدَّع به أو أثنى على أهل البدع ؟.. ( 
ان من السائل:  لف ك ى  يا شيخ، هل صحيح أّن الّس وا عل نهجهم أْن ال يحُكم م

  الرجل أنّه من أهل السنّة إالّ إذا اتََّصف بصفات السنّة ؟.
ثالً:  لف م ول الّس ان يق ا ك نهم، كم وأنّه إذا ابتدع أو أثنى على أهل البدع يُعَد م

  َمن قال بأّن هللا ليس في السماء فهو جهمي.
  فاً.الشيخ : يوجد شيء من ذلك، لكن ال تنسى ما قلتُه لَك آن



ن الصالة  هذا ال يعني أنّه ليس مسلماً، ما معنى امتناع الرسول عليه السالم ِم
ه  ي أنّ ل، ال يعن ذي قَتَ ى ال ّل، أو عل على الذي مات وعليه دَْين، أْو على الذي غ

  ليس مسلماً.
  فهذا يا أخي ِمن باب التأكيد كما سبق أْن قلنا ذلك.

م تكن  لفية إذا ل ار الس واترة، فال ينبغي أن هذا شيء آخر، اآلث متضافرة، مت
ذا  ون ه ّم يك نهج، ث ك م ن ذل ذ ِم ا، ال ينبغي أن يُؤخ ن أفراده رد ِم ذ عن ف يُؤخ
رة  ن دائ ُرج ِم لم ال يَخ ِهم أّن المس وم عن السلف أنفِس المنهج ِخالف ما هو معل

  اإلسالم بُِمجّرد معصية، أو بدعة، أو ذنب يَْرتِكبُه.
ذا  فإذا َوَجْدنا ما يُخاِلف هذه اً، أّن ه ك آنف القاعدة لَجأنا إلى تأويلها بما ذكرُت ل
  ِمن باب التعزير والتأديب.

اء الحديث  ام البخاري، بعُض علم ا اإلم ا أدراك م عندنا اإلمام البخاري، وم
  تََرك اإلمام البخاري، ولْم يَرِجع عنه، لماذا ؟.

َل بين قول من يَقُول: ذا ض قال: ألنّه فَصَّ افر، القرآن مخلوق، ه دع، ك ال، مبت
  حسب اختالف العلماء في تعابيرهم.

  وبَْين من قال: لفظي بالقرآن مخلوق.
اًء  اإلمام أحمد أَْلَحَق َمن قاَل بهذه القَْولَة: لفظي بالقرآن مخلوق، بالجهمية، وبن
هُ ال يُؤخذ  ى البخاري بأنَّ د عل ام أحم على ذلك حكم بعض الذين جاءوا بعد اإلم

  ْولَةُ الجهمية.منه، ألنّه قال قَ 
يس كالم  الجهمية ال يقولون: لفظي فقط بالقرآن مخلوق، يقولون: القرآن هو ل

  هللا إنّما هو مخلوق ِمن َخْلق هللا عز وجل.
دِّث  وق، والمح القرآن مخل ة: لفظي ب ال كلم ذي ق اري ال ي البخ ال ف اذا يُق فم

  ومنهم اإلمام أحمد الذي يقول: من قال هذه الكلمة فهو جهمي.
ح كّال ِمن األمرين إالَّ بتأويل صحيح يتماشى مع القواعد.ال    يُمكن أن نُصّحِ

ين  وق، وب رآن مخل ول: الق ْن يق ين م ق معي ب ّرِ وقبَل أْن أْمضي، أنَت أُظنُّ تُفَ
  من يقول: لفظي بالقرآن مخلوق، أليس كذلك ؟.

  نعم يا شيخ السائل:
ام ة اإلم القرآن  الشيخ : طيّب، إذاً بماذا نُِجيب عْن كلم ال لفظي ب د: من ق أحم

  مخلوق فهو جهمي؛ بماذا نُجيب عن هذا الكالم ؟.
ةً ألهل  ال جواب إذا ما ذَكرتُهُ لَك، تَحِذيراً ِمن أْن يقول المسلم قوالً يُتََّخذُ ذريعَ

  البدعة، والضاللة، وهم الجهمية.



ي نف و يعن وق، وه القرآن مخل هُ: لفظي ب وريط من َحولَ ل: بت ول قائ د يق س فق
ون قصدُهُ ذاك  ة يك ذه الكلم تكلّم به لم ي ل مس ن ُمش ضروري أن ك رآن، لك الق

  القصد السيئ نفُسه.
اه  د َزّك ى، هللا عز وجل ق ى أْن يُزّك يس بحاجة إل فاآلن اإلمام البخاري هو ل
حيُث َجعََل كتابَهُ بعدَ القرآن الكريم كلُّه مقبُوال عند عاّمة المسلمين على ما بينهم 

  .ِمن ِخالَف
ام  يئاً صحيحاً، لكن اإلم ى ش وق، عن القرآن مخل ال: لفظي ب ا ق إذاً هو حينم ف

  أحمد َخاَف، فقال: َمن قال َكذا فهو َكذا.
ة  و حقيق ذا فه اَل ك اد، أنَّ من ق إذاً هذا ِمن باب التحذير، وليس ِمن باب االعتق

  جهمي، ال.
ع بدعة على أنّه ولذلك إذا َوَجدنا في بعض عبارات السلف الُحكم على َمن َواقَ 

  ُمْبتَِدع، فَُهَو ِمن باب التحذير، وليس ِمن باب االعتقاد.
ائل،  اَءهُ س ا ج ك لّم ام ماِل لعلّه يَحُسن ِذكُره بالمناسبة األثر المعروف عن اإلم
ه  قال: يا ماِلك ما االستواء، قال: االستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عن

  ع .بدعة، وأخرجوا الرجل فإنّه مبتد
يئاً، لكن  َم ش تواء، لكن أرادَ أْن يَْفَه هو ما صاَر مبتدعاً بُِمَجّرد ما سأل عن اس
َخِشَي اإلمام مالك أن يَْرمي ِمن وراء ذلك مخالفة للعقيدة السلفية، فقال: أخرجوا 

  الرجل فإنّه ُمبتِدع .
د  وانُظْر اآلن كيف الوسائل تختلف، هل ترى أنَت, وأنا، وبكر، وعمرو، وزي

لى آخره، لو سألَنَا واحد ِمن عاّمة المسلمين، أْو ِمن خاصة المسلمين ، ِمثل هذا إ
ول: أخرجوا الرجل  ه فنق ام كالِم هُ بتم ك ونُْلِحقُ ه نفس جواب مال السؤال، نُِجيبُ
ة،  ذ مقبول ي كانت يومئ ائل الت ف، الوس زمن اختل ْه ؟؛ ألن ال دع، ال. ِلي ه ُمبت فإنّ

  تَُضرُّ أكثر مّما تَنفَع.اليوم ليست مقبولة، ألنّها 
  ) 00:35:07تكلم على هجر الفاسق . (  - 4

  وهذا الكالم له ِصلَةٌ بمبدأ المقاطعة المعروفة في اإلسالم، أو الهجر هلل.
دُّخان،  لِّي، ويشُرب ال ا بَِص ه م الن صاحبنا، وصديقنا لكنّ أل: ف ا نُس راً م كثي

  بِيَْفعَل كذا إلى آخره، نُقَاِطْعهُ ؟.
  هو. إياها ْعه، ألّن ُمقاَطْعتَك إلُو، هو بدهأقُول له أنا: ال، ال تُقاطِ 

  ، وبِتَْخلِّيه في ضالِله.ه، بالعكس يعني بِتُْسرهُمقاطعتك إلُو ما بَتْفيدُ 



ارك للصالة  وأذُكر بهذه المناسبة بَمثَل شامي، بالنسبة لذاك الرجل الفاسق الت
َت  سجد، وإذَا بِه يِجد الباب ُمغلَقاً، قال لهُ:تاب َوَراْح يَُصلِّي، أَول صالة بالم ( أن

  ْمَسكَّْر وأناَ ْمبَطَّْل ).
َت  ه ( أن ذا لسان حال ه، ه لم الصالح أن يقاطع هذا الفاسق الذي يريد هذا المس

ا ْمَسكَّْر وأناَ ْمبَطَّْل ) دي اياه ا ب ر الصحبة م ، ألن صحبة الصالح للطالح بتحّج
  ح ال يريده، فإذا الصالح قاطعه، فذلك ما يريده.عليه من صالحه، وهذا الطال

د  ق مصلحة شرعية، وهو تهدي لذلك فالمقاطعة وسيلة شرعية، يُراد بها تحقي
ى ضالل،  ده ضالال عل المهاَجر المقاَطع، فإذا كانت المقاطعة ال تؤدبه، بل تزي

انوا حينئذ ال تَِرد المقاطعة، لذلك نحن اليوم ال ينبغي أن نتشبث بالوسائل الت ي ك
يتعاطاها السلف، ألنهم كانوا ينطلقون بها من موقف القوة والمنعة، اليوم شايف 

  .أوضاع المسلمين كيف، ضعفاء في كل شيء، ليس فقط الحكومات، األفراد
تكلم على حديث : ( بدأ الدين غريباً ...) . والدعوة بالتي هي أحسن . (  - 5

00:37:04 (  
ه السالم:  ال علي ا فطوبى  «األمر كما ق يعود غريب ا وس دأ غريب إن اإلسالم ب

اس  «قالوا: من هم يا رسول هللا ؟. قال: »للغرباء  ين ن ون صالحون ب اس قليل ن
  .»كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم 

ا  ال، إنم ديع الزم نعيش في الجب ة والهجر والتب اب المقاطع ا ب فلو نحن فتحن
بِي ﴿ نحن واجبنا اليوم : اِدْلُهم اْدُع إِِلى َس نَِة َوَج ِة اْلَحَس ِة َواْلَمْوِعَظ َك بِاْلِحْكَم ِل َربِّ

  ].125[النحل: ﴾بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن 
ي حسن ) . (  - 6 هل الترحم على المبتدعة يعتبر ثناء عليهم ؟.. ( سأله عل

00:38:09 (  
ردد  تدخل للشيخ علي حسن: ي تت ائل الت من تمام المسألة كما لحظتم من المس

وم كثيرا، فلتمام البحث أستاذي أسأل أيضاً أو أنبِّه حول شيء حتى تتم الفائدة الي
إن شاء هللا ، وهذا الشيء يذكره اإلخوة الذين يتبنون هذه المسائل، يقولون نحن 
ع  ائز، نحن ال نمن إذ نقول: بعدم الترحم عنهم، ألن الترحم ليس بواجب، هو ج

ى  ه حت دح وال نحرم الترحم، ولكن نمتنع من ة وم اء وتزكي وع ثن ه ن ال يكون في
أنهم  يهم ب م عل ثالً ونحك ة م م مبتدع ول إنه د ال نق ذين ق ؤالء ال ة ه ل البدع أله
مبتدعة من الكبراء، ولكن مثالً ال نثني عليهم، وال نقول: هم أئمة، مثالً إذا ورد 
اً ويتحاشون  ون أحيان م يتجنب ل ه ووي، ب ام الن ال اإلم ول ق ووي، ال نق ر الن ذك

ل عن بعض النق ه نق ا في محاضرة ل ل عنهم والعَْزو إليهم، حتى بعض إخوانن
ل  ه: كيف أنت تنق الوا ل نهج، فق د الم ة، وتؤي هؤالء يعني نقوالً سلفية في الحقيق



ر  ن حج ثال اب أنهم م يخنا ب رهم ش ن ذك يس م ؤالء ل ي به ؤالء ؟.، وأعن ن ه ع
ال: كي د قطب، وق ل عن والنووي، ولكن نقل مثالً عن سيد قطب، ومحم ف تنق

لفياً إذا نقلت  لفيين، فأنت بصفتك س م ليسوا س ون أنه هؤالء ؟. وهؤالء معروف
ذا سبيل  لفيون، وه اس أن هؤالء س ول للن الي تق يهم، وبالت ي عل عنهم فكأنك تثن
ثلهم في البدعة واالنحراف،  م يصبحون كم للتغرير من الناشئة بهؤالء ، فلعله

  والبعد عن الجادة.
  لتعليق على هذه .فإذا شيخنا رأيتم ا

ه  الشيخ: ذا مقصدهم أن ان ه و ك اً ل ذا مقصدهم، وثاني د أن أوالً ه ي ال أعتق إن
  أسلوب في التوعية.

اري ؟، أم ال  تح الب رؤون ف ل يق يهم، ه رَت إل ذين أش ؤالء ال أقول، ه ا س أن
  يقرؤونه ؟.

  أيما األمرين افترض فهو خطأ بالنسبة إليهم.
ن ي ن أي رؤون، إذن م ل: ال يق اً، إن قي رحاً وفقه اري ش حيح البخ ون ص فهم

  وخالفاً، ومصطلحاً، وحديثاً وو إلى آخره ؟.
سوف ال يجدون في شروح البخاري في الدنيا كلها سلفياً، ال يجدون سلفيا كما 
ه رؤوس  م إن ُوجد مشروحاً، فسيوجد بشروح في نريد نحن شرح البخاري، ث

  أقالم فقط.
م المتض ه أما هذا البحر الزاخر من العل تح ب ى صاحب الف وح عل من، والمفت

حيح  ى ص الم عل ت الك ي تول ب الت ن كت اب م ي أي كت ده ف ذا ال يج ه، ه علي
  البخاري.

الم  ذا الك ون، أو يضمنون ه انوا يعن إن ك راً . ف اً كثي رون علم م سيخس إذًا ه
تحذير الناس من جملة ما يحذرون أنه ما ينتفعون من كالم هذا اإلمام ، خسروا 

ا هو  العلم، مع أنه ع المفسدة كم ين جلب المصلحة، ودف وا ب انهم أن يجمع بإمك
ى  ووي إل د العسقالني ، والن دنيا من بع الم في ال شأن العلماء ، اآلن ال يوجد ع
لم  ذا للبخاري، وذاك لمس اليوم، يمكنه أن يستغني من االستفادة من شرحهما، ه

م ا، ه ا أو كتابيهم تفيدون من كتبهم ا يس م حينم م في  ، ومع ذلك فُه ون أنه يعرف
نهج السلف الصالح، فاستطاعوا  الفون لم م أشاعرة ، ومخ ائل ه كثير من المس
ا  م م بعلمهم وليس بجهلهم أن يأخذوا من هذين الكتابين أو من صاحبها من العل

  ينفعهم، وأن يُعرضوا عما يضرهم وال ينفعهم.
ذا الكالم المع سول هو قصدي أن أقول: أنا أخشى ما أخشاه أن يكون وراء ه

  التحذير ِمن انتفاع من كتبهم ، وحينئذ فيه خسارة.



ذ إيش  ا أيضاً، حينئ ءهم ا، ونُقّرِ ا، ونَقرأهم وإذا قالوا: ال نحن ننتفع من كتبهم
  فائدة هذا األسلوب ِمن االمتناع عن الترّحم، وهو مسلم كما قلنا في أّول الكالم.

ول بأ ا ال ثم ما الفائدة وما الثمرة من قولهم نحن ال نق رحم لكنن ه ال يجوز الت ن
رحم،  اذا؟لنت م م ة واَوقع ألنه ي البدع ً  ،ف ا ا آنف د ذكرن ي  ،ق ع ف ن وق يس كل م ل

ذا  ،البدعة عليه تالبدعة، وقَع ه، ه ر علي ع الكف ر، وقَ ليس كل من وقع في الكف
   فإذاً هذا التحفّظ ال فائدة منه.، تلبّسه الكفر، وذاك تلبسته البدعة

ة، ثّم يا أخي أسلفية   وخلفية ؟، هل العلماء الذين ورثنا عنهم هذه الدعوة الطيّب
أ  ذا النش ة ؟. كموقف هؤالء ؟. أو ه ال هؤالء األئم ن أمث وقفهم ِم ان م ذا ك أهك

  الناشئ الجديد ممن يدّعي السلفية ؟، أولئك كانوا كهؤالء ؟.
ذه  ى ه بقونا إل ذين س ك ال العكس هو الصواب، ينبغي أن يكون هؤالء كأولئ

  ة الصالحة.الدعو
  غير ذلك.

هل يخرج من ابتدع بدعة مكفرة أو بدعة غير مكفرة من أهل السنة ؟..  - 7
 )00:46:05 (  
ة  السائل :  اآلن اإلجاب بالنسبة لألسئلة كلها تصب في مصب واحد شيخنا، ف

ات صغيرة في الجوانب]  تقصر ألن المنهج واإلطار العام واضح، [فقط جزئي
  المتعلقة بالتبديع.

دع  :عض يقولالب نّة، ومن ابت رة يخرج عن أهل الس دع بدعة مكف أن من ابت
ة، وأصّر  ه الحّج و أقيمت علي ى ل نة، وحت قة ال يخرج عن أهل الس بدعة مفس

  عليها؛ هل يعدّ ِمن أهل السنّة حينئذ ؟.
  أّوالً: ما هي البدعة المكفّرة  ؟. وما هي البدعة الغير المكفرة  ؟. الشيخ :
  ة، وبدعة مكفرة.قسبدعة مف السائل:

  ما هي؟. الشيخ : 
رب جل  السائل :  دم استواء ال ول بع ل الق ة مث المكفرة كأن يبتدع بدعة كفري

دع  ن ب ة م ي بدع ع ف أن يق قة ك ة المفس ك، والبدع ل ذل ى العرش ومث وعال عل
  العبادات كالمولد مثالً.

م الكالم، الت الشيخ: ذا الكالم منشؤه من عل ر صحيح ، ه ق هذا الكالم غي فري
ام، والبدعة  روع، أو البدعة في األحك بين البدعة في األصول، والبدعة في الف

  في العبادات، هذا التفريق هو بدعة.
ا  ثالً فجعله نّة الفجر م أرأيَت لو أن رجالً جاء إلى سنة من سنن الرسول، كس

  أربعاً وأصّر على ذلك، من أي نوع هذه البدعة ؟.



  ؟.آألولى المكفرة ؟. أم المفسقة 
  .ةعلى هذا التقسيم تكون من المفسق السائل:
هذا كالم باطل، من األشياء التي ورثها الخلف عن السلف، وأعني هنا  الشيخ:

ي  أ ف ين الخط ق ب و التفري ا، ه طالحي بينن ى االص ر المعن لف غي ة الس بكلم
أ في األصول  ر، والخط روع مغتف الفروع، والخطأ في األصول، الخطأ في الف

ه  «الحديث المعروف صحته:غير مغتفر، و د فأصاب فل اكم فاجته م الح إذا حك
  ؛ هذا في الفروع.»أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد 

اب وال في  ه ال في الكت ذا ال أصل ل ور، ه ر مغف أ غي أما في األصول: الخط
ا  وال السلف الصالح فيه ا يوجد في أق السنّة وال في أقوال السلف الصالح، وم

  ة مطلقاً سواء كانت في العقيدة أو كانت في العبادة.ترهيب شديد عن البدع
دّع  ا من ب ه به ر، وألحقت د كف و ق لما فه ر مس أنا ذكَّرت آنفاً في الحقيقة من كفّ

  مسلماً إلى آخره ، ألنه في الحقيقة ال فرق عندي بين كفر وبين بدعة.
ذي ال ال ا كالمث ه  لو أّن مسلماً ابتدع بدعة وتبيّنت له بدعتُه وأصّر عليه أوردت

ه  ن كالِم رآن ِم ه، أو أنكر أن الق ى خلق لك آنفاً، فهو كما لو أنكر استواء هللا عل
  أو.. أو ، ال فرق بين هذا وهذا إطالقاً ، ال سلباً وال إيجاباً.

ر  ة، وذاك كف ه الحّج اً وأقيمت علي ذكور آنف إيجاباً: نقول: هذا كفر بالشرط الم
  حّجة. هذا إيجاباً.بالشرط المذكور آنفاً أي بعد إقامة ال

  سلباً: ال تكفير ال في هذا ، وال في هذا إالّ بالشرط المذكور.
  أعود، المعتزلة والخوارج يلتقون في بعض الضالالت، ويختلفون في بعض.
  مثالً: الخوارج يلتقون مع المعتزلة في القول: بأن القرآن مخلوق. تعلم هذا ؟.

ا وقد ذكرُت لك آنفاً أّن المحدثين ال يكف رون الخوارج، إذاً كيف نجمع في ذهنن
  أّن َمن أنكَر عقيدةً فهو كافر ، أما َمن ابتدع بدعةً في العبادة فهو فاسق ؟.

م  ع أنه ة م وارج وعن المعتزل روون عن الخ ديث ي ة الح رى أئم ا نحن ن وه
  يخالفون العقيدة الصحيحة في غير ما مسألة.

مخلوق ، يُنكرون أيضاً رؤية هللا في  هللافهم مثالً هؤالء الذين قالوا: بأن كالم 
  اآلخرة. تدري هذا ؟.

ر، لكن  ابق، هو كف ا الس ا تعريفن بُّ عليهم طيب، هذا اإلنكار والذي قبله يَنَص
  ليس كل من وقع في الكفر َوقَع الكفر عليه.

يّم  ن الق ة واب ابن تيمي لف ك ة الس ديث، وأئم ة الح د أئم ا نج ق حينم ف نوفِّ كي
وا ون بضالل الخ ار، يحكم أنهم كفّ ون: ب ن ال يقول ك، لك ة وال ش رج والمعتزل

  مرتدّون عن دينهم.



  ألنهم يضعون احتمال أّن األمر ُشبِّهَ لهم أّوالً، وأّن الحّجة لم تقم عليهم ثانياً.
م  ل ه دري ه ا ن ن م ة، لك ؤالء مبتدع ع ألصل، موضوعنا األول؛ أّن ه نرج

  ه ؟.قصدوا البدعة ؟، هل أقيمت الحّجة عليهم إلى آخر
ة وبضالل الخوارج وبضالل  هذا هو منهج العلماء يحكمون بضالل المعتزل
رة  ن دائ ونهم م رونهم، ال يُخرج نهم ال يكفّ ألة، لك ا مس ر م ي غي اعرة ف األش

  اإلسالم لالحتمال الذي ذكرناه آنفاً، وهو يعود إلى أمرين أُذّكر بهما:
  األول: أنهم ما قصدوا االبتداع والمخالفة والمعاكسة.

  ثانياً: أنّنا ال ندري أُقيمت الحّجة عليهم أو ال .
ذا  ى ه اتوا عل الم ، وم اهرهم اإلس اهرهم، ظ ا ظ ى هللا، ولن ابهم إل إذاً حس ف

  اإلسالم، ودُفنوا في مقابر المسلمين، فإذن هم مسلمون.
  فالتفريق إذاً بين البدعة المكفّرة والبدعة المفسقة هذا:

  ماء الكالم.أوالً: تفريق اصطالحي ناشئ من عل
  وثانياً: ال دليل عليه إطالقاً.

اً أّن  رُت آنف ا ذك ى م دلُّك عل ذكير بحديث ي ألة بالت وأختم الكالم على هذه المس
ديث  ه ح ي ب ه، أعن ر علي ع الكف ر ووق ه الكف ر تلبََّس ي الكف َع ف ن وقَ ّل م يس ك ل
ا ن البخاري من رواية صحابيين جليلين وهما أبو سعيد الخدري وحذيفة بن اليم

لّم: ه وس ه وآل ال رسول هللا صلّى هللا علي اال: ق بلكم رجل  «ق ان ق يمن ك ان ف ك
ر أٍب.  الوا: خي حضرته الوفاة فجمع أوالده حوله فقال لهم: أّي أٍب كنُت لكم ؟. ق

إ ذاباً شديداً، ف ذبني ع تُّ قال: فإني مذنٌب مع ربي وإلن قِدَر هللا علّي ليع ا م ذا أن
قوني  اح، فمات  نار ثمبالفخذوني وحّرِ ذروا نصفي في البحر ونصفي في الري

ل  ز وج ال هللا ع ر. فق ي البح ريح ونصفه ف ي ال ذروا نصفه ف ار ف وه بالن حرق
َت  ا فعل لذراته: كوني فالناً فكانت. قال هللا عز وجل: أي عبدي ما حملك على م

  .»؟. قال: ربي خشيتُك. قال: اذهب فقد غفرُت لك 
  جل وال ما كفر ؟.فاآلن نحن نتساءل، كفر هذا الر

  كفر، لكن هللا غفر له. 
  قال: ما كفر. :متدخل

  بقوله: إلن قِدَر هللا علّي، ما كفََر ؟.، ما كفر قال، أنا ما سمعته الشيخ : 
  إي نعم. هذا القول نعم. المتدخل:

  فإذا أنا ما حدثتك، قلت كفر أم ال؟ الشيخ : 
  نعم. المتدخل:



ر الشيخ : ريم :طيِّب، ونحن نعلم من الق ِه  ﴿ آن الك َرَك بِ ُر أَن يُْش إِنَّ اہلّلَ الَ يَْغِف
  ]. كيف الجمع ؟.48[النساء :  ﴾َويَْغِفُر َما دُوَن ذَِلَك ِلَمن يََشاُء 

ا دُوَن  ﴿ الجمع يُفهم من الكالم السابق : ُر َم ِه َويَْغِف َرَك بِ ُر أَن يُْش إِنَّ اہلّلَ الَ يَْغِف
اُء  ن يََش ِه  ﴿]؛ 48اء : [النس ﴾ذَِلَك ِلَم َرَك بِ ُر أَن يُْش داً، شو  ﴾الَ يَْغِف داً متعّم عام

  رأيك بهذا القيد ؟.
  .جيد السائل : 
  كويس، لكن موجود في اآلية ؟. الشيخ : 
  غير موجود. السائل : 
  جبناه ؟. سناغير موجود، من كي الشيخ : 
  .ال السائل : 
ا ال ، هكذا الشريعة ال تؤخذ ِمن نص من آي الشيخ :  ة من حديث واحد، وإنم

  ِمن مجموع ما جاء في المسألة.
رف  ى نع ل نصوصها حت ع ك ة يجب أن تُجَم ائل الفقهي ط المس يس فق ذلك ل ل
ى آخره،  د ووو إل ن المقي ق ِم ام، والمطل الناسخ ِمن المنسوخ، والخاص من الع

  بل العقيدة أولى بذلك بكثير.
ة : ذه اآلي اء ه رح العلم ا يش ِه  إِنَّ اہلّلَ  ﴿فحينم َرَك بِ ُر أَن يُْش ادةً ال ﴾الَ يَْغِف ؛ ع

ى  اج إل ا يحت م واضح م دو له ا يب يتعّرضون لمثل هذه التفاصيل، ألن األمر فيم
الم أن  ا يضطر الع مثل هذا التفصيل، لكن حينما تأتي االشكاالت والشبهات فهن
ا في  ذي أوصى بالوصية ال أتصّور أنه ذا الرجل ال م، فه ن عل يبيّن ما عنده ِم

ار مشان يضل ا لجور والظلم والضاللة يُمكن أن يكون لها مثل، يُحّرقوه في الن
َوَضَرَب لَنَا َمثَالً َونَِسَي َخْلقَهُ قَاَل َمْن يُْحيِي اْلِعَظاَم َوِهَي  ﴿على ربّه، وهللا يقول: 

  ]، مع ذلك غفََر له لماذا ؟.78[يس :  ﴾َرِميٌم 
ذا اإلنسان ه مع هللا عز ألن الكفر ما انعقد في قلب ه ا هو تصّور ذنوب ، وإنم

  وجل، وخوفه منه، وأّن هللا عز وجل إذا َوَصل إليه أنه سيعذبه عذاباً شديداً.
ذه الوصية  أَمر به دة الصحيحة ف ه العقي ية أعمت علي ذه الخش ة وه ذه الرهب ه

  .»اذهب فقد غفرُت لك  «الجائرة، والحديث واضح :
يّد ا  إذاً ما ينبغي نحن أن نتصّور أن س ثالً كم ع في وحدة الوجود م قطب وق

نعتقد، أنه قاصدها وعاقد القلب عليها مثل ابن عربي هذا الذي أضّل ماليين من 
  المسلمين الصوفيين إلى آخره.

اط  ا أح ه، وم ي بال َرت ف جين خط و س وفية وه ة ص انحة فكري ذه س ا ه ربم
  انتقدها.بالمسألة علماً ، فكتََب تلك العبارة التي كنُت أنا من أّول من 



ة  ما نحكم عليه بالكفر، ألننا ما ندري انعقد الكفر في قلبه، ثم هل أقيمت الحّج
  عليه وبخاصة وهو في سجنه أنّى له ذلك.

ين  لهذا ال نربط بين كون المسلم وقََع في الكفر وبين كون هو كافر، ما نربط ب
  أمرين، هذا أوالً وقد تكّرر هذا تحذيراً.

ا وثانياً: ال نفّرق بين  ا إّم ادة ، كالهم ين البدعة في العب دة، وب البدعة في العقي
  ضالل وإّما كفُر.

  ولعّل في هذا القدر كفاية، أبا عبد الرحمن.
الترابي  - 8 دين ك ة ال وا خدم دع وإن زعم ل الب ى أه اء عل وز الثن ل يج ه

  ) 01:00:15وغيره  ؟.. ( 
ألسئلة يعني قراءة شيخنا في هذا االتجاه متعلقة أنا إن شئت أقرأ عليك بعض ا

هكذا دون إجابة، ثم أنت تقول: مثال كررت، وإما أن تقول: هاته، وهكذا حفظك 
ة اإلسالم السائل: هللا. دع وإن ادعوا خدم ى أهل الب اء عل م  هل يجوز الثن وانه

  يسعون وراء ذلك  كالترابي ومن على شاكلته ؟. هذا سؤال ياشيخ؟.
اء هذا سؤال، الجواب يختلف باخ الشيخ :  تالف المقام، إذا كان المقصود بالثن

ين  رق ب ة، نف ك المحاضرة الطويل د تل دع بع على نظنه مبتدعا وال نقول إنه مبت
ار  اه الكف ه تج األمرين إن شاء هللا، فإذا كان المقصود بالثناء عليه هو الدفاع عن
اس  ين منهجه ودعوة الن ه هو تبي اء علي فهذا واجب، أما إذا كان المقصود بالثن

  ليه ففيه تضليل ال يجوز. نعم.إ
ان ال يمكن ؟.. وهل  - 9 ذا الزم دع في ه ال إن هجر المبت ا يق هل صحيح م

  ) 01:02:02يمكن هجر المبتدع في بيئة أغلب من فيها أهل سنة ؟.. ( 
  إن هجر المبتدع في هذا الزمان ال يطبق . نسمعههل صحيح ما  السائل : 
ق،  أن يطبق هل صحيح الهو يريد أن يقول ال يحسن  الشيخ :  يطبق وال يطب

ول ال يحسن أن  د أن يق ألن المبتدعة والفساق والفجار هم الغالبون لكن هو يري
ذلك، ال يحسن  يطبق، وهو كأن السائل يعنيني أول من يعنيني فأقول: ال ، هو ك

امي: ل الش ربت المث ا ض ا حينم راحة آنف ذا ص ت ه د قل ق، وق ت  أن يطب ( أن
  ْل )، نعم. تفضل .مَسِكْر، أنا مبطِ 

م  السائل :  لكن مثال يعني إذا وجدت بيئة الغالب في هذه البيئة أهل السنة، وث
ق أم ال  ي يطب ا يعن ل؛ فهن ن هللا عزوج ي دي دعوا ف ت ابت دت بعض النواب وج

  يطبق؟.
  نعم هنا وجدت فيها الجماعة نفسه ؟. الشيخ : 



وظهر الباطل أو ظهرت  نعم في هذه البيئة التي يسودها يعني حق، السائل : 
  البدع، في هذه الحالة ما أدري ما قولكم ؟.

يجب هنا استعمال الحكمة، هل الفئة الظاهرة القوية، هل إذا قاطعت  الشيخ : 
الفئة المنحرفة عن الجماعة يعود الكالم السابق، هل ذلك ينفع الطائفة المتمسكة 

والمهجورين من الطائفة  بالحق أم يضرها هذا من جهتهم ثم هل ينفع المقاطعين
  المنصورة أم يضرهم؟، هذا سبق الجواب في ذلك.

ةَ  يَ ا بالرّوِ ة، وإنم اس والعاطف ور بالحم ذه الم ل ه ذ مث ي أن نأخ ي ال ينبغ يعن
َرةَ  ا ِغي واألناة والحكمة، نحن مثال هنا شذ واحد من هؤالء خالف الجماعة، آآ ي

ه، انصحوه، ارش وا ب إذا هللا هذا قاطعوه!، ال ارفق ده، ف خ، صاحبوه ب دوه، ...إل
اطع إذا  ذ يق ا، حينئ د وبكر ثاني ى زي يُؤَس منه أوال ثم ُخشي أن تسرَي عدواه إل

  غلب على الرأي أن المقاطعة هي العالج، وكما يقال: آخر الدواء الكي.
  غيره.

ر  ه يضر أكث دا، ألن ة أب بصورة عامة ال أنصح اليوم استعمال عالج المقاطع
د  مما ينفع وأكبر دليل الفتنة القائمة اآلن في الحجاز، كلهم تجمعهم دعوة التوحي

ا في  ا إما في السياسة وإم ودعوة الكتاب والسنة، لكن ألن لبعضهم نشاطا خاصًّ
د  بعض األفكار التي ال تعرف من قبل عن أحد من أهل العلم وقد يكون خطأ وق

را  يكون صوابا، فال نتحمل أي شيء نسمعه من جديد وبخاصة إذا را نك كان أم
ي  ذا خطأ؛ يعن ا أخي!، ه أ ي ذا خط ارُب، ه ا ِمْنَح رأي رأس فيما يبدو لنا بادي ال
وان  ى اإلخ ن نتمن ان، نح ال دخ وح ب ود يف ل ع ه وه ب في ديقا ال عي د ص تري
م موش راضيين  م ه ى نكون معه د حت ى التوحي ط عل ا فق المسلمين يكونوا معن

ارة الخ وا إث دة!، وبيقول ي العقي ى ف ا حت رق معن رق الصف يف ذه يف ات ه الف
الجمع..إلخ، يا هذون اإلخوان اللي انقسم عنهم جماعة وهم انقسموا عن جماعة 
هللا أعلم هؤالء معنا على طول الخط في الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، 
ين  اذا ننشر ب أ وبعضه صواب، فلم د فعال بعضه خط اؤوا بشيء جدي ن ج لك

ين،  صرناوالتعصب، بيما كنا كتلة لتحزب بعضنا البعض الفرقة وا  صرناكتلت
ر!،  خ، هللا أكب ة، صاروا سفريين، صاروا سروريين، ...إل كتلتين صاروا ثالث

ي ال وما فرق بينهم شيء يستحق التفريق ما فيه خالف في األ مور العظائم الت
وا  أن يمكن يتصور ا أن الصحابة اختلف م جميع السلفيين يختلفون فيها، نحن نعل

ض المسائل لكن المنهج كان واحدا، ولذلك فإذا أنت تصورت أن جماعة في بع
الرفق  من أهل السنة والجماعة ومن الطائفة المنصورة شذ منهم أفراد نأخذهم ب
رهم، إال إذا  اطعهم وال نهج ة وال نق ع الجماع م م تفظ به اول أن نح ين ونح والل



ظهر رأي نشز فيه خشينا منهم خشية وهذه ال تظهر فورا يعني مجرد ما واحد أ
ى  ا نتريث حت ه وأن نهجره، وإنم وشرد عن الجماعة، ال ينبغي فورا أن نقاطع

  لعل هللا عزوجل يهدي قلبه أو يتبين لنا أن فصله هو األولى.
  غيره.

هل يلزم مع إقامة الحجة على المبتدع والفاسق االقناع وإزالة الشبهة  - 10
  ) 01:07:05للحكم عليه  ؟.. ( 

دع  السائل :  افر والمبت هل يلزم غير إقامة الحجة في الحكم على الكافر بأنه ك
  بانه مبتدع .

  هل يلزم إيش؟. الشيخ : 
دع  السائل :  افر والمبت هل يلزم غير إقامة الحجة في الحكم على الكافر بأنه ك

  بأنه مبتدع والفاسق بأنه فاسق في االقتناع وإزالة الشبهة ؟.
ذي يال..ال يلزم لكن ا الشيخ :  م ال م، هو العل يم الحجة، أي لذي يلزم هو العل ق

  صلى هللا عليه وسلم وليس كل فرد من األفراد. هو وارث رسول هللا
رق اإلسالمية ؟.. (  - 11 ن الف غ م ة التبلي لمون و جماع وان المس ل اإلخ ه

01:07:48 (  
  هل اإلخون والتبليغ من الفرق التي أخبر عنها النبي  صلى هللا عليه وسلم.

يهم  ..ال ،ال الشيخ :  لفيون، ف يهم س اإلخوان المسلمون فيهم جميع الطوائف، ف
  خلفيون، فيهم شيعة فيهم كذا، كذا...، فال يصح أن يطلق عليهم صفة واحدة.

ا خالف  ى منهج ول من تبن اب وإنما نق يس من الكت و ل رادهم فه السنة من أف
أنا  وهو أنا بقول السلفيين ..الفرقة الناجية، بل هو من الفرقة الهالكة، أما جماعة

  !.أنهم من الفرقة الناجية ما بقول عنهم
  ؟. السلفيين، إيش رايكم

  وأنا بقول منهج السلف. مداخلة:
  طبعا. الشيخ:

  الحكم على األفراد. مداخلة:
  الحكم على األفراد، أحسنت!. الشيخ : 

  وأتوب إليك .سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك ، ياهلل
من قبل اإلشراف يف  السقط واخلطأ[ مت مراجعة هذا امللف مرة واحدة وإصالح 
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